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WYKAZ ZMIAN SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH RPO WD 2014-2020

Wersja 78

Kwiecień 2022

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020

II. Szczegółowy opis poszczególnych osi priorytetowych oraz poszczególnych działań

Karta Działania 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek 

naukowych

Pkt 10 Kategoria (e) regionu (ów) wraz z przypisaniem kwot UE (Euro)

- zmiana wysokości alokacji w związku z realokacją środków w kwocie 624 748 EUR z działania 1.1 do 

poddziałania 1.5.1. celem zabezpieczenia środków na wybór do dofinansowania projektów,  które 

spełniły kryteria wyboru lecz ze względu na wyczerpanie alokacji w naborze nie zostały wybrane do  

dofinansowania. 

Karta Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

Pkt 10 Kategoria (e) regionu (ów) wraz z przypisaniem kwot UE (Euro)

- zmiana wysokości alokacji w związku z realokacją środków w kwocie 3 573 988  EUR z poddziałania 

1.2.1 oraz w kwocie 578  456 EUR z poddziałania 1.2.2  do poddziałania 1.5.1. celem zabezpieczenia 

środków na wybór do dofinansowania projektów,  które spełniły kryteria wyboru lecz ze względu na 

wyczerpanie alokacji w naborze nie zostały wybrane do  dofinansowania. 

Karta Działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości

Pkt 10 Kategoria (e) regionu (ów) wraz z przypisaniem kwot UE (Euro)

- zmiana wysokości alokacji w związku z realokacją środków w kwocie 1 580 368  EUR z poddziałania 

1.3.1 oraz w kwocie 119 974  EUR z poddziałania 1.3.2  oraz  w kwocie 35 602 z poddziałania 1.3.3 do 

poddziałania 1.5.1 celem zabezpieczenia środków na wybór do dofinansowania projektów,  które 

spełniły kryteria wyboru lecz ze względu na wyczerpanie alokacji w naborze nie zostały wybrane do  

dofinansowania. 

- zmiana wysokości alokacji w związku z realokacją środków w kwocie 600 000  EUR z poddziałania 

1.3.4 do poddziałania 1.5.2 celem zwiększenia alokacji w nierozstrzygniętym naborze.  

Karta Działania 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw i przedsiębiorczość

Pkt 10 Kategoria (e) regionu (ów) wraz z przypisaniem kwot UE (Euro)

- zmiana wysokości alokacji w związku z realokacją środków w kwocie 9 610 EUR z poddziałania 1.4.1 

do poddziałania 1.5.1. celem zabezpieczenia środków na wybór do dofinansowania projektów,  które 
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spełniły kryteria wyboru lecz ze względu na wyczerpanie alokacji w naborze nie zostały wybrane do  

dofinansowania. 

Karta Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP

Pkt 10 Kategoria (e) regionu (ów) wraz z przypisaniem kwot UE (Euro)

- zmiana wysokości alokacji w związku z realokacją środków w kwocie:

 624 748 EUR z działania 1.1

 3 573 988  EUR z poddziałania 1.2.1 oraz w kwocie 

 578  456 EUR z poddziałania 1.2.2  

 1 580 368  EUR z poddziałania 1.3.1 

 119 974  EUR z poddziałania 1.3.2  

 35 602 z poddziałania 1.3.3 

 9 610 EUR z poddziałania 1.4.1

do poddziałania 1.5.1. celem zabezpieczenia środków na wybór do dofinansowania projektów,  które 

spełniły kryteria wyboru lecz ze względu na wyczerpanie alokacji w naborze nie zostały wybrane do  

dofinansowania. 

- zmiana wysokości alokacji w związku z realokacją środków w kwocie 600 000  EUR z poddziałania 

1.3.4 do poddziałania 1.5.2 celem zwiększenia alokacji w nierozstrzygniętym naborze.  

Karta Działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

Pkt 10 Kategoria (e) regionu (ów) wraz z przypisaniem kwot UE (Euro)

- zmiana wysokości alokacji w związku z realokacją środków w kwocie 642 687  EUR z Działania 3.1 do 

poddziałania 3.4.1. celem zabezpieczenia środków zwiększenia dofinansowań w związku z 

przeprowadzonymi postepowaniami przetargowymi. 

Karta Działania 3.3 

Pkt 5 Typy projektów

- dodano możliwość kwalifikowania wydatków na niezbędne prace odtworzeniowe, 

doprecyzowano rodzaj energii dla wymiany urządzeń elektrycznych, uporządkowano zapisy.

Pkt 24 Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN) 

(jeśli dotyczy) 

- poddziałanie nr 3.3.1: dodanie wyłączenia ze stosowania limitu maksymalnej wartości 

wydatków kwalifikowalnych.

Karta Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych

Pkt 10 Kategoria (e) regionu (ów) wraz z przypisaniem kwot UE (Euro)
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- zmiana wysokości alokacji w związku z realokacją środków w kwocie 642 687  EUR z działania 3.1  

oraz w kwocie 322 938 z działania 3.5 do poddziałania 3.4.1. celem zabezpieczenia środków 

zwiększenia dofinansowań w związku z przeprowadzonymi postepowaniami przetargowymi.

Karta Działania 3.5 Wysokosprawna kogeneracja

Pkt 10 Kategoria (e) regionu (ów) wraz z przypisaniem kwot UE (Euro)

- zmiana wysokości alokacji w związku z realokacją środków w kwocie 322 938  EUR z działania 3.5 do 

poddziałania 3.4.1. celem zabezpieczenia środków zwiększenia dofinansowań w związku z 

przeprowadzonymi postepowaniami przetargowymi.

Karta Działania 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa

Pkt 10 Kategoria (e) regionu (ów) wraz z przypisaniem kwot UE (Euro)

- zmiana wysokości alokacji w związku z realokacją środków w kwocie 20 000 EUR z poddziałania 

4.2.1 do poddziałania 4.2.3 celem zabezpieczenia środków zwiększenie dofinansowania w związku z 

przeprowadzonymi postepowaniami przetargowymi.

Karta Działania 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną 

Pkt 10 Kategoria (e) regionu (ów) wraz z przypisaniem kwot UE (Euro)

- zmiana wysokości alokacji w związku z realokacją środków w kwocie 200 000 EUR z działania 6.2 do 

poddziałania 6.3.1 celem zniwelowania salda ujemnego w działaniu i umożliwienie kontraktacji 

jednego projektu. 

Karta Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

Pkt 10 Kategoria (e) regionu (ów) wraz z przypisaniem kwot UE (Euro)

- zmiana wysokości alokacji w związku z realokacją środków w kwocie 200 000 EUR z działania 6.2 do 

poddziałania 6.3.1 celem zniwelowania salda ujemnego w działaniu i umożliwienie kontraktacji 

jednego projektu. 

Karta Działania 8.2  Wsparcie osób poszukujących pracy

Pkt 10 Kategoria (e) regionu (ów) wraz z przypisaniem kwot UE (Euro)

- zmiana wysokości alokacji w Działaniu 8.2 w związku z realokacją środków w kwocie 

2 439 011 EUR z następujących Działań:

 Realokacja środków z Działania 8.1 w kwocie 1 887 000 EUR do Działania 8.2;

 Realokacja środków z Działania 8.3 w kwocie 500 000 EUR do Działania 8.2;

 Realokacja środków z Działania 8.7 w kwocie 52 011 EUR do Działania 8.2.
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Realokacja wykonana w celu zabezpieczenia środków finansowych na ogłoszenie konkursu 

dedykowanego wsparciu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Realokacja z Działania 8.1 do Działania 8.2 nie pomniejsza kwoty limitu środków Funduszu Pracy 

na realizację projektów PUP w 2022 roku przekazanej województwu dolnośląskiemu. 

Pkt 21 Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie 

z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

(jeśli dotyczy)

- w związku z planowanym naborem w Działaniu 8.2 skierowanym do obywateli Ukrainy 

przebywających na terenie RP w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium 

tego państwa, ujednolicono maksymalny poziom dofinansowania dla wszystkich projektów, 

niezależnie od typu Wnioskodawcy (publiczny/ niepubliczny). Zmiany są zgodne z zapisami 

Kontraktu Terytorialnego.

Pkt 22 Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych

- zmieniony zapis ujednolica minimalny poziom wkładu własnego wnoszony do projektu 

niezależnie od typu Wnioskodawcy (publiczny/ niepubliczny). Zmiany są zgodne 

z zapisami Kontraktu Terytorialnego.

Karty Działań: 8.1, 8.2, 8.4, 9.1, 9.4, 10.1, 10.2, 10.4

Pkt 4 Lista wskaźników produktu

- dodano wskaźnik finansowy: Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania 

mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie. Dodano wskaźnik ze względu 

na konieczność zastosowania ujednoliconego podejścia w zakresie monitorowania wsparcia z EFS 

dla osób uciekających do Polski z terenu Ukrainy 

w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Karta Działania 12.2 Inwestycje przyczyniające się do ograniczania niskiej emisji

Pkt 5 Typy projektów

- dodano możliwość kwalifikowania wydatków na niezbędne prace odtworzeniowe, 

doprecyzowano rodzaj energii dla wymiany urządzeń elektrycznych.

Pkt 24 Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN) 

(jeśli dotyczy) 

- dodanie wyłączenia ze stosowania limitu maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych
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III. Indykatywny plan finansowy

W związku z realokacjami ujętymi w poszczególnych Kartach Działań analogiczne zmiany 

wprowadzono w Działaniach oraz Poddziałaniach tabeli Indykatywnego Planu Finansowego. Ponadto 

zostały wprowadzone zmiany wynikające z realokacji kwoty budżetu państwa w wysokości 

263 835,97 EUR z następujących Działań:

 Realokacja środków z Działania 6.3 w kwocie 10 987  EUR do Działania 5.2.

 Realokacja środków z Działania 8.3 w kwocie 118 454,66 EUR do Działania 8.2;

 Realokacja środków z Działania 8.5 w kwocie 13 859,57 EUR do Działania 8.2;

 Realokacja środków z Działania 8.7 w kwocie 131 521,74 EUR do Działania 8.2.

Analogicznie do powyższych realokacji zostały wprowadzone zmiany w części  IV. Wymiar 

terytorialny prowadzonej interwencji w tabelach: A.2.2 Alokacja UE przeznaczona na ZIT 

wojewódzki, B.2.2 Alokacja i wkład krajowy – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej, B.2.3 Alokacja i 

wkład krajowy – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.

 

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu

dla działań i poddziałań RPO WD 2014-2020

- dodano wskaźnik finansowy: Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania 

mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie dla Działania 8.1, 8.2, 8.4, 9.1, 

9.4, 10.1, 10.2, 10.4.

Dodano wskaźnik ze względu na konieczność zastosowania ujednoliconego podejścia w zakresie 

monitorowania wsparcia z EFS dla osób uciekających do Polski z terenu Ukrainy 

w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Załącznik nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu 

pozakonkursowego RPO WD 2014-2020

Oś priorytetowa 5 Transport

Działanie 5.2.2 System transportu kolejowego – ZIT WrOF

- zmiana szacowanej całkowitej wartości projektu, kosztów kwalifikowalnych, wielkości wkładu 

UE oraz terminu zakończenia projektu pozakonkursowego pn. „Dostosowanie linii kolejowej nr 

276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny” 

realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w partnerstwie z Gminą Siechnice.

Oś priorytetowa 12 REACT EU

Działanie 12.1 Zwiększenie jakości i dostępności usług zdrowotnych w walce z pandemią 

COVID-19  
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- zmiana terminu rozpoczęcia realizacji projektu pn. „Skoordynowana opieka post covidowa w 

zakresie chorób zakaźnych/infekcyjnych udzielana w ramach AOS i szpitalnictwa w regionie” 

realizowanego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy z I kwartału 2022 r. na III 

kwartał 2021 r. 

Załącznik nr 7 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD 2014-2020

Zasady kwalifikowalności wydatków finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

2014-2020

- uporządkowano zapisy dot. Działania 3.3 zgodnie ze zmianami w Karcie opisu Działania. Korekta 

odpowiadających zapisów w Działaniu 12.2.
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